
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

رونلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

11a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.47  ) ( ةغرفم  )  ( 493  )  ( 139  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 << ميقتسم طارص  ىلإ  ءآشي  نم  يدهي  هللا  تانيبم و  تاياء  آنلزنأ  دقل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
مهنم3- نيلجر و  ىلع  يشمي  نم  مهنم  هنطب و  ىلع  يشمي  نم  مهنمف  ءآم  نم  ةبآد  لك  قلخ  هللا  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبتـسملا  دئاوفلا 

 << ريدق ئيش  لك  ىلع  هللا  نإ  ءآشي  ام  هللا  قلخي  عبرأ  ىلع  يشمي  نم 
-4 << ميقتسم طارص  ىلإ  ءآشي  نم  يدهي  هللا  تانيبم و  تاياء  آنلزنأ  دقل  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبتسملا  دئاوفلا 
-5 << نينمؤملاب كئآلوأ  آم  كلذ و  دعب  نم  مهنم  قيرف  ىلوتي  مث  انعطأو  لوسرلاب  هللاب و  انماء  نولوقيو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-6 << نوضرعم مهنم  قيرف  اذإ  مهنيب  مكحيل  هلوسرو  هللا  ىلإ  وعد  اذإ  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

11b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 148  ) 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 6ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  75ةعوسوم 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 82نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
82

سمألا راوز 
557
راوزلا يلامجإ 

6849325

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
25

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
5456
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
22
راوزلا لجس 
2
ةيمقرلا ةبتكملا 
7

ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

 ( تياباغيم  5.37  ) ( ةغرفم  )  ( 462  )  ( 148  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 << نوضرعم مهنم  قيرف  اذإ  مهنيب  مكحيل  هلوسرو  هللا  ىلإ  وعد  اذإ  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-3 << نينعذم هيلإ  اوتأي  قحلا  مهل  نكي  نإو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 << نوملاظلا مه  كئآلوأ  لب  هلوسرو  مهيلع  هللا  فيحي  نأ  نوفاخي  مأ  اوباترا  مأ  ضرم  مهبولق  يفأ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
مه5- كـئآلوأو  اـنعطأو  انعمـس  اولوقي  نأ  مهنيب  مكحيل  هلوسرو  هللا  ىلإ  اوعد  اذإ  نينمؤـملا  لوـق  ناـك  اـمنإ  ىلاـعت << :  هللا  لوـق  ريـسفت 

 << نوحلفملا
-6 << نوزئآفلا مه  كئآلوأف  هقتيو  هللا  شخيو  هلوسرو  هللا  عطي  نمو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
؟7- ىوقتلاو ةعاطلا  نيب  قرفلا  ام 
؟ 8- ةيشخلاو ةعاطلا  نيب  قرفلا  ام 
؟9- قلطملا فدارتلا  نوكي  له 

12a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.76  ) ( ةغرفم  )  ( 463  )  ( 131  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوزئآفلا مه  كئآلوأف  هقتيو  هللا  شخيو  هلوسرو  هللا  عطي  نمو  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << نولمعت امب  ريبخ  هللا  نإ  ةفورعم  ةعاط  اومسقتال  لق  نجرخيل  مهترمأ  نئل  مهناميأ  دهج  هللاب  اومسقأو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
كئآلوأو3- انعطأو  انعمس  اولوقي  نأ  مهنيب  مكحيل  هلوسرو  هللا  ىلإ  اوعد  اذإ  نينمؤملا  لوق  ناك  امنإ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 

 << نوحلفملا مه 
-4 << نوزئآفلا مه  كئآلوأف  هقتيو  هللا  شخيو  هلوسرو  هللا  عطي  نمو  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
امب5- ريبخ  هللا  نإ  ةفورعم  ةعاط  اومـسقتال  لق  نجرخيل  مهترمأ  نئل  مهناميأ  دهج  هللاب  اومـسقأو  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 

 << نولمعت
امو6- اودـتهت  هوعيطت  نإو  متلمح  ام  مكيلعو  لمح  ام  هيلع  امنإف  اولوت  نإف  لوسرلا  اوعيطأو  هللا  اوعيطأ  لـق  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نيبملا غالبلا  الإ  لوسرلا  ىلع 
مهلبق7- نم  نيذـلا  فلختـسا  امك  ضرـألا  يف  مهنفلختـسيل  تاـحلاصلا  اولمعو  مكنم  اونماء  نيذـلا  هللا  دـعو  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

مه كئآلوأف  كـلذ  دـعب  رفك  نمو  ائيـش  يب  نوكرـشي  ـال  يننودـبعي  اـنمأ  مهفوخ  دـعب  نم  مهنلدـبيلو  مهل  ىـضترا  يذـلا  مهنيد  مهل  ننكميلو 
 << نوقسافلا

12b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.36  ) ( ةغرفم  )  ( 459  )  ( 129  ) 

 :- تايوتحملا  
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

5512

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1تارامإلا

1يانورب
1ليزاربلا

4نيصلا
3ايناملأ

1كرامنادلا
1رئازجلا

2اسنرف
ةدحتملا 2ةكلمملا 

1ايسينودنأ
5تيوكلا

1ايبيل
1برغملا

7ادنلوه
2ايسور

13ةيدوعسلا
1نادوسلا

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 << نومحرت مكلعل  لوسرلا  اوعيطأو  ةاكزلا  اوتاءو  ةالصلا  اوميقأو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 << نومحرت مكلعل  لوسرلا  اوعيطأو  ةاكزلا  اوتاءو  ةالصلا  اوميقأو  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 << . ريصملا سئبلو  رانلا  مهاوأمو  ضرألا  يف  نيزجعم  اورفك  نيذلا  نبسحت  ال  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 << ريصملا سئبلو  رانلا  مهاوأمو  ضرألا  يف  نيزجعم  اورفك  نيذلا  نبسحت  ال  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ةالص6- لبق  نم  تارم  ثالث  مكنم  ملحلا  اوغلبي  مل  نيذلا  مكناميأ و  تكلم  نيذلا  مكنذئتسيل  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةداعإ 

مكيلع نوفاوط  نهدـعب  حانج  مهيلع  الو  مكيلع  سيل  مكل  تاروع  ثالث  ءآشعلا  ةالـص  دـعب  نم  ةريهظلا و  نم  مكبايث  نوعـضت  نيح  رجفلا و 
 << ميكح ميلع  هللا  تايألا و  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ضعب  ىلع  مكضعب 

13a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( ةغرفم  )  ( 517  )  ( 154  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
نم2- نيذلا  فلختـسا  امك  ضرألا  يف  مهنفلختـسيل  تاحلاصلا  اولمعو  مكنم  اونماء  نيذلا  هللا  دعو  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا 

مه كئآلوأف  كلذ  دعب  رفك  نمو  ائيـش  يب  نوكرـشي  يننودبعي ال  انمأ  مهفوخ  دعب  نم  مهنلدبيلو  مهل  ىـضترا  يذلا  مهنيد  مهل  ننكميلو  مهلبق 
 << نوقسافلا

ةالص3- لبق  نم  تارم  ثالث  مكنم  ملحلا  اوغلبي  مل  نيذلا  مكناميأ و  تكلم  نيذلا  مكنذئتسيل  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةمتت 
مكيلع نوفاوط  نهدـعب  حانج  مهيلع  الو  مكيلع  سيل  مكل  تاروع  ثالث  ءآشعلا  ةالـص  دـعب  نم  ةريهظلا و  نم  مكبايث  نوعـضت  نيح  رجفلا و 

 << ميكح ميلع  هللا  تايألا و  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ضعب  ىلع  مكضعب 
؟ 4- انيرع تيبملا  مكح  نع  لاؤس 
-5. حضاو ريغ  ؟  ءالخلا تيب  يف  هللا  ركذ  عنم  اهلجأ  نم  يتلا  ةلعلا  نع  لاؤس 
-6 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟ 7- بوجولل مكنذئتسيل " ىلاعت "  هلوق  يف  ماللا  له 
-8 . دهشتلا ةلأسم  يف  راطوألا  لين  نم  ةءارق 

13b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تيابوليك  116.55  ) ( ةغرفم  )  ( 451  )  ( 140  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . للخ هيفو  ريسفتلا  يف  سيل  طيرشلا  اذه 

14a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 477  )  ( 132  ) 
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1نادوسلا
1دناليات
1سنوت
32اكيرمأ

ًايلاح 82نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003609

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103637545

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458446

راوزلا لجس 
105112

ةيمقرلا ةبتكملا 
723722

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108374311

 :- تايوتحملا  

نم1- تارم  ثالث  مكنم  ملحلا  اوغلبي  مل  نيذلا  مكناميأ و  تكلم  نيذلا  مكنذئتسيل  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
نوفاوط نهدعب  حانج  مهيلع  الو  مكيلع  سيل  مكل  تاروع  ثالث  ءآشعلا  ةالص  دعب  نم  ةريهظلا و  نم  مكبايث  نوعضت  نيح  رجفلا و  ةالص  لبق 

 << ميكح ميلع  هللا  تايألا و  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ضعب  ىلع  مكضعب  مكيلع 
ميلع2- هللا  هتاياء و  مكل  هللا  نيبي  كلذك  مهلبق  نم  نيذـلا  نذأتـسا  امك  اونذـئتسيلف  ملحلا  مكنم  لافطألا  غلب  اذإ  و  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت 

 << ميكح
نأ3- ةـنيزب و  تاـجربتم  ريغ  نهباـيث  نعـضي  نأ  حاـنج  نهيلع  سيلف  اـحاكن  نوجري  ـال  يتلا  ءآـسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ىلاـعت <<:  هلوق  ريـسفت 

 << ميلع عيمس  هللا  نهل و  ريخ  نففعتسي 
-4 . حضاو ريغ  ؟ ةولخلاو ةيمرحملا  نع  ةلئسأ 
ثالث5- مكنم  ملحلا  اوغلبي  مل  نيذـلا  مكناميأ و  تكلم  نيذـلا  مكنذـئتسيل  اونماء  نيذـلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا  ةداعإ 

حانج مهيلع  الو  مكيلع  سيل  مكل  تاروع  ثالث  ءآـشعلا  ةالـص  دـعب  نم  ةريهظلا و  نم  مكباـيث  نوعـضت  نيح  رجفلا و  ةالـص  لـبق  نم  تارم 
 << ميكح ميلع  هللا  تايألا و  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ضعب  ىلع  مكضعب  مكيلع  نوفاوط  نهدعب 

14b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 505  )  ( 124  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
هللا2- هتاياء و  مكل  هللا  نيبي  كلذك  مهلبق  نم  نيذـلا  نذأتـسا  امك  اونذـئتسيلف  ملحلا  مكنم  لافطألا  غلب  اذإ  و  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةداعإ 

 << ميكح ميلع 
نأ3- ةنيزب و  تاجربتم  ريغ  نهبايث  نعـضي  نأ  حانج  نهيلع  سيلف  احاكن  نوجري  يتلا ال  ءآسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةداعإ 

 << ميلع عيمس  هللا  نهل و  ريخ  نففعتسي 
يف4- اهب  وعدي  ةبابـسلاب  ةراشإلاو  نيتدجـسلا  نيب  نيذخفلا  ىلع  نيديلا  عضو  ةلأسم  يف  ىلاعت  هللا  همحر  خيـشلا  ىلإ  تلـسرأ  ةلاسر  ةءارق 

 . ةالصلا
نأ5- ةنيزب و  تاجربتم  ريغ  نهبايث  نعـضي  نأ  حانج  نهيلع  سيلف  احاكن  نوجري  يتلا ال  ءآسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 

 << ميلع عيمس  هللا  نهل و  ريخ  نففعتسي 
تاجربتم6- ريغ  نهبايث  نعـضي  نأ  حانج  نهيلع  سيلف  احاكن  نوجري  يتلا ال  ءآسنلا  نم  دـعاوقلا  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا 

 << ميلع عيمس  هللا  نهل و  ريخ  نففعتسي  نأ  ةنيزب و 

15a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.39  ) ( ةغرفم  )  ( 484  )  ( 152  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ءاسنلا نم  دعاوقلا  ىنعم  نع  لاؤس 
نم2- اولكأت  نأ  مكـسفنأ  ىلع  جرح و ال  ضيرملا  ىلع  ـال  جرح و  جرعـألا  ىلع  ـال  جرح و  ىمعـألا  ىلع  سيل  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
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تويب وأ  مكلاوخأ  تويب  وأ  مكتامع  تويب  وأ  مكماـمعأ  تويب  وأ  مكتاوخأ  تويب  وأ  مكناوخإ  تويب  وأ  مكتاـهمأ  تويب  وأ  مكئآـباء  تويب  وأ  مكتويب 
دنع نم  ةيحت  مكسفنأ  ىلع  اوملـسف  اتويب  متلخد  اذإف  اتاتـشأ  وأ  اعيمج  اولكأت  نأ  حانج  مكيلع  سيل  مكقيدص  وأ  هحتافم  متكلم  ام  وأ  مكتالاخ 

 << نولقعت مكلعل  تايألا  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ةبيط  ةكرابم  هللا 
-3 . ةشقانملا
-4 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
نأ5- مكـسفنأ  ىلع  جرح و ال  ضيرملا  ىلع  جرح و ال  جرعألا  ىلع  ـال  جرح و  ىمعـألا  ىلع  سيل  ىلاـعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا 

مكلاوخأ تويب  وأ  مكتامع  تويب  وأ  مكمامعأ  تويب  وأ  مكتاوخأ  تويب  وأ  مكناوخإ  تويب  وأ  مكتاهمأ  تويب  وأ  مكئآباء  تويب  وأ  مكتويب  نم  اولكأـت 
ةيحت مكسفنأ  ىلع  اوملـسف  اتويب  متلخد  اذإف  اتاتـشأ  وأ  اعيمج  اولكأت  نأ  حانج  مكيلع  سيل  مكقيدص  وأ  هحتافم  متكلم  ام  وأ  مكتالاخ  تويب  وأ 

 << نولقعت مكلعل  تايألا  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ةبيط  ةكرابم  هللا  دنع  نم 

15b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.37  ) ( ةغرفم  )  ( 510  )  ( 184  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
؟ 2- ةيلاخلا تويبلا  ىلع  مالسلا  ءاقلإ  نع  لاؤس 
؟ 3- تويبلا لوخد  لاح  انسفنأ  ىلع  ميلستلا  نع  لاؤس 
؟ 4- هنم تبلط  نمم  ةبجاو  يه  له  ةبتاكملا  نع  لاؤس 
؟".... 5- مكتويب نم  اولكأت  نأ  ىلاعت "  هلوق  ىنعم  نع  لاؤس 
؟ 6- مألا رب  ةيمهأ  نع  لاؤس 
نيذـلا7- نإ  هونذـئتسي  ىتح  اوبهذـي  مل  عماـج  رمأ  ىلع  اوناـك  اذإو  هلوسرو  هللاـب  اونماء  نيذـلا  نونمؤملا  اـمنإ  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

ميحر روفغ  هللا  نإ  هللا  مهل  رفغتـساو  مهنم  تئـش  نمل  نذأف  مهنأش  ضعبل  كونذئتسا  اذإف  هلوسرو  هللاب  نونمؤي  نيذلا  كئآلوأ  كنونذـئتسي 
<<

؟ 8- ةيآلا يف  روكذملا  رافغتسالا  ةغيص  نوكت  فيك 
نيذلا9- رذحيلف  اذاول  مكنم  نوللـستي  نيذـلا  هللا  ملعي  دـق  اضعب  مكـضعب  ءآعدـك  مكنيب  لوسرلا  ءآعد  اولعجت  ال  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ميلأ باذع  مهبيصي  وأ  ةنتف  مهبيصت  نأ  هرمأ  نع  نوفلاخي 
نإ10- هونذئتسي  ىتح  اوبهذي  مل  عماج  رمأ  ىلع  اوناك  اذإو  هلوسرو  هللاب  اونماء  نيذـلا  نونمؤملا  امنإ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا 

روفغ هللا  نإ  هللا  مهل  رفغتـساو  مهنم  تئـش  نمل  نذأف  مهنأش  ضعبل  كونذئتسا  اذإف  هلوسرو  هللاب  نونمؤي  نيذلا  كئآلوأ  كنونذئتسي  نيذـلا 
 << ميحر

؟ 11- تاومألل ىدهت  يتلا  ةيندبلاو  ةيلاملا  تاقدصلا  نع  لاؤس 
اذاول12- مكنم  نوللستي  نيذلا  هللا  ملعي  دق  اضعب  مكضعب  ءآعدك  مكنيب  لوسرلا  ءآعد  اولعجت  ال  ىلاعت "  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا  ضعب  ةمتت 

 << ميلأ باذع  مهبيصي  وأ  ةنتف  مهبيصت  نأ  هرمأ  نع  نوفلاخي  نيذلا  رذحيلف 

16a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.70  ) ( ةغرفم  )  ( 534  )  ( 170  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 . ةشقانملا
تايألا2- مكل  هللا  نيبي  كلذك  ةبيط  ةـكرابم  هللا  دـنع  نم  ةـيحت  مكـسفنأ  ىلع  اوملـسف  اتويب  متلخد  اذإف  ىلاعت ..... << :  هلوق  ريـسفت  ةداعإ 

 << نولقعت مكلعل 
مكـسفنأ3- ىلع  جرح و ال  ضيرملا  ىلع  جرح و ال  جرعألا  ىلع  جرح و ال  ىمعألا  ىلع  سيل  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دئاوفلا  ةداعإ 

تويب وأ  مكتاـمع  تويب  وأ  مكماـمعأ  تويب  وأ  مكتاوخأ  تويب  وأ  مكناوخإ  تويب  وأ  مكتاـهمأ  توـيب  وأ  مكئآـباء  توـيب  وأ  مكتوـيب  نم  اولكأـت  نأ 
ىلع اوملـسف  اتويب  متلخد  اذإف  اتاتـشأ  وأ  اعيمج  اولكأـت  نأ  حاـنج  مكيلع  سيل  مكقيدـص  وأ  هحتاـفم  متكلم  اـم  وأ  مكتـالاخ  تويب  وأ  مكلاوخأ 

 << نولقعت مكلعل  تايألا  مكل  هللا  نيبي  كلذك  ةبيط  ةكرابم  هللا  دنع  نم  ةيحت  مكسفنأ 
؟" 4- نيحاصلا هللا  دابع  ىلع  مالسلا  ةغيصب "  ةيلاخلا  تويبلا  ىلع  ملسن  له 
؟ 5- ناذئتسالا نع  ةلئسأ 
؟ 6- هنم تبلط  نمم  ةبجاو  يه  له  ةبتاكملا  نع  لاؤس 
؟"......7- مكئآباء تويب  وأ  مكتويب  نم  اولكأت  نأ   ".. ىلاعت هلوق  نم  رصحلا  دافتسي  له 
؟ 8- مألا رب  ةيمهأ  نع  لاؤس 
نيذـلا9- نإ  هونذـئتسي  ىتح  اوبهذـي  مل  عماج  رمأ  ىلع  اوناك  اذإو  هلوسرو  هللاب  اونماء  نيذـلا  نونمؤملا  اـمنإ  ىلاـعت << :  هلوق  ريـسفت  ةداـعإ 

ميحر روفغ  هللا  نإ  هللا  مهل  رفغتـساو  مهنم  تئـش  نمل  نذأف  مهنأش  ضعبل  كونذئتسا  اذإف  هلوسرو  هللاب  نونمؤي  نيذلا  كئآلوأ  كنونذـئتسي 
<<

؟ 10- ةيآلا يف  روكذملا  رافغتسالا  ةغيص  نوكت  فيك 
نيذلا11- رذحيلف  اذاول  مكنم  نوللـستي  نيذلا  هللا  ملعي  دق  اضعب  مكـضعب  ءآعدك  مكنيب  لوسرلا  ءآعد  اولعجت  ال  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةداعإ 

 << ميلأ باذع  مهبيصي  وأ  ةنتف  مهبيصت  نأ  هرمأ  نع  نوفلاخي 

16b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.36  ) ( ةغرفم  )  ( 505  )  ( 139  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . قبس ام  ريسفت  ةمتت 
هونذئتسي2- ىتح  اوبهذي  مل  عماج  رمأ  ىلع  اوناك  اذإو  هلوسرو  هللاب  اونماء  نيذلا  نونمؤملا  امنإ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةداعإ 

هللا نإ  هللا  مهل  رفغتـساو  مهنم  تئـش  نمل  نذأف  مهنأش  ضعبل  كونذـئتسا  اذإف  هلوسرو  هللاب  نونمؤي  نيذـلا  كئآلوأ  كنونذـئتسي  نيذـلا  نإ 
 << ميحر روفغ 

؟ 3- تيملل ىدهت  يتلا  ةيندبلاو  ةيلاملا  تاقدصلا  نع  لاؤس 
اذاول4- مكنم  نوللـستي  نيذـلا  هللا  ملعي  دـق  اضعب  مكـضعب  ءآعدـك  مكنيب  لوسرلا  ءآعد  اولعجت  ال  ىلاـعت << :  هلوق  نم  ةطبنتـسملا  دـئاوفلا 

 << ميلأ باذع  مهبيصي  وأ  ةنتف  مهبيصت  نأ  هرمأ  نع  نوفلاخي  نيذلا  رذحيلف 
-5 << ميلأ باذع  مهبيصي  وأ  ةنتف  مهبيصت  نأ  هرمأ  نع  نوفلاخي  نيذلا  رذحيلف  ىلاعت .......... << :  هلوق  ريسفت 
لكب6- هللا  اولمع و  امب  مهئبنيف  هيلإ  نوعجري  مويو  هيلع  متنأ  آم  ملعي  دـق  ضرألا  تاومـسلا و  يف  ام  هلل  نإ  آلأ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ميلع ئيش 
؟"...7- اولمع امب  مهئبنيف   ".... ىلاعت هلوق  يف  ءافلا  ىنعم  نع  لاؤس 
ئيـش8- لكب  هللا  اولمع و  امب  مهئبنيف  هيلإ  نوعجري  مويو  هيلع  متنأ  آم  ملعي  دق  ضرألا  تاومـسلا و  يف  ام  هلل  نإ  آلأ  ىلاعت << :  هلوق  دـئاوف 
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 << ميلع
-9 . ةبلطلل خيشلا  ةرواشم 

17a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  4.33  ) ( ةغرفم  )  ( 499  )  ( 148  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. اهيلع خيشلا  قيلعتو  اهنم  دافتسي  ام  ركذ  عم  كفإلا  ةثداح  يف  ةءارق 
حضاو2- ريغ  ؟  ةقيقحلا يف  ريخ  وهو  رش  هرهاظ  يف  رهظي  يذلا  رمألا  نع  لاؤس 
-3 . خيشلا قيلعتو  ءارقلا  ةمتت 

17b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  6.45  ) ( ةغرفم  )  ( 465  )  ( 141  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . دئاوفلا طابنتساو  هيلع  خيشلا  قيلعتو  نيلالجلا  ريسفت  نم  ةءارقلا  ةمتت 

18a- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 475  )  ( 129  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . خيشلا قيلعتو  نيلالجلا  ريسفت  نم  ءارقلا  ةمتت 

18b- رونلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.37  ) ( ةغرفم  )  ( 467  )  ( 133  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . قبس ام  ةمتت 
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